
 
 

 

20. 05. 2021 

 

POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

2021-2030 NA OBMOČNI ENOTI KRANJ 

 

Povzetek 
Dne 10. maja je bila na območni enoti Kranj, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) uspešno 

izpeljana I. delavnica v sklopu obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov (ON GGN) za 

obdobje 2021-2030. Delavnica je del participativnih aktivnosti v procesu obnove območnih 

gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Osrednji cilji I. delavnice ON GGN so 

bili:  

 predstavitev procesa obnove ON GGN;  

 predstavitev značilnosti gozdnogospodarskega območja (GGO);  

 predstavitev do sedaj opravljenih analiz (stanje gozdov, analiza preteklega 

gospodarjenja, presoja trajnosti, …); 

 dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v GGO s 

prepoznanimi prioritetami deležnikov. 

Delavnica je potekala med 9. in 11: 15. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE oz. namestnik – Martin Umek – (odsoten, pozdravni nagovor posnet v 

naprej) 

 Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov 

Vanja Primožič, vodja odseka za ukrepe v gozdovih Franček Kolbl, dr. Jurij Rozman, 

višji sodelavec na odseku za ukrepe v gozdovih, načrtovalec Primož Šenk 

 Moderator – Maja Sever 

 Komunikator - / 

 Tehnični vodja – Domen Ovčar 

Na delavnico je bilo vabljenih 18 deležnikov. Na delavnici je prisostvovalo 10 udeležencev. Od 

tega 6 uslužbencev ZGS, OE Kranj. Ostali udeleženci (4) so bili predstavnik Zavoda RS za 

varstvo narave, OE Kranj, SIDG, predstavnik Društva lastnikov gozdov Gorenjske in 

predstavnik Čebelarske zveze Slovenije. Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila.  

 

 



 
 

Uvod 
Pozdravni nagovor moderatorke Maje Sever, predstavitev aplikacije WEBEX, predstavitev 

poteka delavnice in uvodna predstavitev vseh prisotnih na delavnici. 

 

Predstavitve 

Uvodni pozdrav in predstavitev procesa priprave Območnega GGN Kranj (posnetek) – Martin 

Umek, vodja OE Kranj 

Predstavitev značilnosti Gozdnogospodarskega območja Kranj – Vanja Primožič, vodja 

odseka za načrtovanje razvoja gozdov 

Predstavitev analize gospodarjenja v  Gozdnogospodarskem območju Kranj - vodja odseka 

za ukrepe v gozdovih Franček Kolbl 

Predstavitev analize trajnosti - Vanja Primožič, vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov 

 

 

Zaključki delavnice 

Udeleženci delavnice so preko aplikacije WEBEX sodelovali pri SWOT analizi, ki je 

obravnavala gospodarjenje z gozdovi v OE Kranj v preteklem desetletju. 

 

Povzetek SWOT analize 

Kot glavne prednosti so udeleženci izpostavili odprtost gozdov, hitro sanacijo ujm, 

sodelovanje z lastniki, dober izkoristek sredstev namenjenih vlaganju v gozdove, ohranjanje 

biotske raznovrstnosti.  

Kot glavne slabosti pa so udeleženci izpostavili nizko realizacijo gojitvenih del, visok odstotek 

sanitarne sečnje, neusklajeno razmerje razvojnih faz, neuporabnost načrta za lastnika gozda. 

Izpostavljene so bile naslednje priložnosti: medresorsko sodelovanje, zmanjšanje vpliva 

jelenjadi, digitalizacija gozdarstva.  

Kot tveganja pa so opredelili: vpliv podnebnih sprememb, pritisk turizma/rekreacije na gozd, 

dolgotrajna in zapletena birokracija, konfliktni interesi (ostalih) koristnikov gozda.  

Kot prednost in slabost hkrati ni bil izpostavljen noben odgovor. 

Glede na majhno število udeležencev – vsi so prihajali iz različnih področij, je bilo samega 

združevanja odgovorov v širše tematske skupine razmeroma malo. Odgovori se niso 

ponavljali. 

Povzetek diskusije  

Med predstavitvijo vsebin je predstavnik Čebelarske zveze Slovenije predlagal,  da bi v bodoče 

bilo potrebno dajati več pozornosti in pomenu  sajenju medovitih  



 
 

 

drevesnih vrst.  V bodoče si želi tudi več sodelovanja z ZGS pri vzpostavitvi stojišč za 

nameščanje čebelnjakov. 

 

Dr. Jurij Rozman je komentiral, da sadnja poteka na podlagi strokovnih izhodišč (npr. da se 

uporablja sadike primerne rastišču), ter, da se v največji meri upošteva želje lastnikov pri izbiri 

drevesnih vrst za namene umetne obnove, ter da se na tak način velikokrat sadi tudi drevesne 

vrste kot so češnja in lesnika). 

G. Stanislav Bergant kot predstavnik Društva lastnikov gozdov Gorenjske je povedal, da 

spletno orodje, ki smo ga uporabili za delavnico, ni blizu lastnikom gozdov. Poleg tega ga skrbi 

nizek interes lastnikov gozdov za gozdnogospodarske načrte, meni da gozdnogospodarski 

načrti služijo le državi. Izrazil je mnenje, da imajo lastniki gozdov premalo vpliva pri koriščenju 

lastnine (gozda), ter da se velikokrat postavlja interese drugih skupin pred interese lastnikov 

gozdov. Zagovarja, da bi morali gospodarjenje z gozdovi prepustiti lastnikom, ki bi s svojo 

lastnino ravnali odgovorno, inšpekcijski nadzor pa bi nadzoroval gospodarjenje. Pravi, da so 

bili lastniki gozdov že v preteklosti skrbni gospodarji, še posebej tisti, ki so imeli večje gozdne 

posesti, izjema bi bili gozdove razdrobljene gozdne posesti Zanimalo ga je tudi, kakšne ukrepe 

bomo sprejeli glede visoke objedenosti mladovja v osrednjih Karavankah.  

Dr. Jurij Rozman je odgovoril, da je naloga gozdarske stroke usklajevanje rastlinske in živalske 

komponente, v smislu nemotene naravne obnove ciljnih drevesnih vrst. V nekaterih gozdovih 

to ni problematično, problem je izrazit predvsem tam, kjer so prisotne drevesne vrste, ki jih 

divjad raje objeda (npr. jelovi in jelovo- bukovi gozdovi). Poleg tega je dolgoročna prisotnost 

jelke pomembna za stabilnost teh gozdov v prihodnje. Nemotena naravna obnova ciljnih 

drevesnih vrst bo mogoča le ob ustreznih ukrepih na različnih področjih: izkoriščanje 

načrtovanega poseka, usklajevanje razmerja razvojnih faz, v zaostrenih razmerah pa so nujni 

tudi ukrepi za zmanjševanje gostote populacij rastlinojede divjadi, da bo naravno pomlajevanje 

možno. V Karavankah je objedanje največje. Problem je, da objedanje posredno pospešuje 

smreko, ki je na objedanje manj občutljiva drevesna vrsta. Enomerni smrekovi sestoji pa so 

problematični z vidika odpornosti na ujme in posledično gradacij podlubnikov. Usklajevanje 

gozdarskega in lovskega načrta bo zelo zahtevna naloga. To ni samo strokovno, ampak 

strokovno politično vprašanje. 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

Izpostavi se: 

1. Zaključki, ki bodo preneseni v območni načrt 

Učinkoviteje reševati usklajevanje rastlinske in živalske komponente gozda v smislu 
nemotene naravne obnove ciljnih drevesnih vrst. 

 

Intenzivneje usmerjati velik pritisk na gozdni prostor s strani rekreacije, nabiralništva.  

 

 
 



 
 

Dokazila 
 

Prisotnost:  

Slika 1: Posnetek udeležencev delavnice 

 

 

 



 
 

 

Izvedena SWOT analiza: 

Slika 2: Posnetek končane SWOT analize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Slika 3: Rezultati ankete: 

 

 

 

 

  

Question #Question Answer choiceAnswers Results PercentagesFranček KolblVanja PrimožičMaja SeverUrška SlomšekTomaž Samecdomen ovenStanislav BergantPrimoz SenkANDREJA Neve RepePETRA MUHIČJurij Rozman

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.A Odprtost gozdov 4/11 36% X X X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.B Sodelovanje med institucijami 1/11 9% X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.C Pobuda lastnikom za ohranjanje Nature 2000 0/11 0%

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.D Dober izkoristek sredstev 2/11 18% X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.E Bistvenih prednosti ni 2/11 18% X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.F Ohranjanje biotske raznovrstnosti (Natura 2000) 2/11 18% X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.G Hitra sanacija ujm 4/11 36% X X X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.H Izobraževanje lastnikov za delo v gozdu 1/11 9% X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.I Sodelovanje z lastniki 2/11 18% X X

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.J Digitalizacija gozdarstva 0/11 0%

1 Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju gozdov in doseganju ciljev gospodarjenja z gozdovi? Izberi samo 3 odgovore.K No Answer 5/11 45% X X X X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.A Neusklajeno razmerje razvojnih faz 3/11 27% X X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.B Nizka realizacija gojitvenih del 4/11 36% X X X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.C Visok odstotek sanitarne sečnje 3/11 27% X X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.D Neuporabnost načrta za lastnika gozda 2/11 18% X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.E Visok odstotek sanitarne sečnje 1/11 9% X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.F zapleteni postopki za gradnjo prometnic 0/11 0%

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.G Visok odstotek objedenosti 2/11 18% X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.H Premajhne pravice lastnikov gozdov napram ostalim uporabnikom prostora 2/11 18% X X

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.I Napačni cilji glede lastništva in vodotokov 0/11 0%

2 Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore.J No Answer 5/11 45% X X X X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.A Koriščenje PRP sredstev 1/11 9% X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.B Sajenje medovitih dreves 2/11 18% X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.C Izobraževanje lastnikov 1/11 9% X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.D Sodelovanje z lastniki ob odstranjevanju invazivnih rastlin 0/11 0%

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.E Digitalizacija gozdarstva 2/11 18% X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.F Modernizacija ZGS 0/11 0%

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.G Zmanjšanje vpliva jelenjadi in posledična ohranitev avtohtonih vrst 3/11 27% X X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.H Uskladitev s kmetijskim sektorjem 2/11 18% X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.I Medresorsko sodelovanje 4/11 36% X X X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.J Vzpostavitev gojišč za čebele v gozdovih 1/11 9% X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.K Uskladitev nosilne kapacitete gozdov 2/11 18% X X

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.L Ohranjanje otokov gozda v kulturni krajini 0/11 0%

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.M Prikoriščanje lastnine 0/11 0%

3 Katere so glavne priložnosti za gozdove in gospodarjenja z gozdovi v GGO v naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore.N No Answer 5/11 45% X X X X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.A Podnebne spremembe 4/11 36% X X X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.B Pritisk turizma na gozd 3/11 27% X X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.C Birokracija 3/11 27% X X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.D Interes lastnikov 1/11 9% X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.E Zakonske omejitve 2/11 18% X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.F Politična nestrokovnost 1/11 9% X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.G Sanitarne sečnje 0/11 0%

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.H Interes ostalih koristnikov gozda 2/11 18% X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.I Padec vrednosti GLS zaradi zastarelosti gozda 1/11 9% X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.J Širjenje prostočasnih dejavnosti v nočni čas ogroža ekosistem 2/11 18% X X

4 Katere so nevarnosti, da se gospodarjenje in gozdovi v GGO ne bodo razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore.K No Answer 5/11 45% X X X X X



 
 

Priloge 
 

a. Vabilo s programom (.pdf) 

b. Seznam udeležencev in zajem zaslona (Cisco Webex);  

c. Predstavitve (Powerpoint); 

d. Kopija SWOT analize - Jamboard (.pdf); 

Vse priloge poročila so bile 20. maja 2021 odložene na dogovorjeno mesto: 

\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\01-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic. 

 

Poročilo pripravili: 

 Domen Oven, Primož Šenk, Vanja Primožič, ZGS, OE Kranj 
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